Viktig information
● Bostaden skall vara helt tömd och samtliga ytor lättåtkomliga vid tillfället.
● Kommer det att finnas möbler- och/eller dylikt kvar i bostaden - är det viktigt att
meddela vad som kommer att kvarlämnas. En övrig timdebitering kan tillkomma,
beroende på ifall dessa möbler behövs/önskas flyttas runt- och/eller rengöras. Skåp,
lådor, hyllor samt fönsterbrädor skall vara helt tömda innan städningen.
● Fri tillgång till el och varmvatten krävs för att genomföra en ordentlig städning. Finns
inte detta att tillgå vid tillfället, förbehåller vi oss rätten att neka garanti för arbetet.
● Frysen skall vara avfrostad innan tillfället för städning. Tänk på att lägga en handduk
eller dylikt som suger upp vatten så det inte rinner in under kyl och frys.
● Vitvaror som ni önskar städning bakom skall vara framdragna innan städningen.
Personal ej drar fram dessa med risk för eventuell åverkan på golv.
● Vid fall pyrolysemalj-ugn förekommer är det viktigt att ni upplyser om detta i förväg.
Detta då man använder en annan typ av rengöringsmedel för att inte riskera åverkan.
● Eldstad/kamin ingår ej i en sedvanlig flyttstädning.
● Badkarsfronten monteras bort (om möjligt) så att man kommer åt att rengöra
under/bakom badkar.
● Ugnsglas rengörs mellan (endast om glaset är avmonterat i förväg).
● Vid minusgrader putsas fönstren endast på insidan då vi använder miljövänliga
medel. Köldgräns varierar på väder.
● Samtliga fönster skall vara lättillgängliga samt har en maxhöjd om 2,5 meter. Vi åtar
oss ej fönster och dörrar som är svåra att öppna och stänga.
● Ytor utanför bostaden som är täckta av snö städas ej, snöröjning ingår ej.
● Fast belysning torkas av utvändigt, monteras ej ned med risk för åverkan.
● Synliga djurhår tas bort vid städning. Dock utförs ej sanering, och vi kan ej lämna
garanti på att luftburna allergener försvinner i bostaden.
● Vi förbehåller oss rätten av avsäga oss en städning ifall vi anser att bostaden är ett
mer omfattande uppdrag. Läs mer på våran hemsida.
● Detta är en sammanfattning av olika punkter. Läs mer på www.carinastad,info

